
UNI TOOL ELAST

Elastik kayışların özel bir çekme kordonu vardır ve sadece belirli motorlarda kullanılırlar.  
Buna göre de özel bir alete ihtiyaç duyarsınız, sadece bu aletle birçok araçta Elast kayışını  
hasara yol açmadan monte edebilirsiniz. 

UNI TOOL ELAST, elastik kanallı V kayışları için çok kullanımlı bir alettir, bununla bu türdeki  
bir çok kayış monte edilebilmektedir. Bu aletin uymadığı araçlar için Continental, tek kullanım-
lık aletlerle birlikte TOOL Kits sunmaktadır.

UNI TOOL ELAST, kayışların ön gerilimini yapan ve kayış dişlisine yerleştiren özel bir aletten 
oluşmaktadır. Özelliği: Yapı şekli sayesinde, oluksuz kayışlar ve bazı çift kasnaklar da dâhil ol-
mak üzere neredeyse tüm kayış kasnakları için uygundur. 

Birlikte verilen vida, aletin kaymasını önler ve 
kayışın montajı sırasında UNI TOOL ELAST ile 
birlikte hareket eder. Aynı şekilde birlikte veri-
len bant, kayışın kolay, hızlı ve özellikle hasar 
vermeden sökülmesini sağlar. 
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UNI TOOL ELAST

İçerik 

 > Üniversal montaj aleti

 > Tahrik vidası

 > Kayışın hasar görmeden sökülebilmesi  
için bant

 > Kullanım kılavuzu
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UNIVERSAL

Avantajları

 > Pahalı özel montaj aletlerine uygun fiyatta 
bir alternatif

 > Elast kayışlarının zarar görmeden  
sökülmelerini sağlar

 > Çok kolay kullanım

 > Çok sayıda araca uygundur, oluksuz yassı 
kasnaklarda da kullanılabilir

 > 5 yıl garanti: www.continental-ep.com/5
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